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ВИЗИЯ на 
проекта

ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ЕКОСИСТЕМНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛИ

Проектът си поставя три основни цели:

Цел 1: Надграждане и подобряване на изследователската инфраструктура на LTER – България

Тази цел е най-важна за създаването на подходяща изследователска среда и плавния преход на 
българската LTER мрежа от предимно проектно-ориентирана работа към устойчива научна 
инфраструктура. Включва както надграждането на отделните сайтове в мрежата, така и 
доразвиването на хоризонталните структури на LTER-BG и вътрешната връзка между партньорите.

Цел 2: Обогатяване на изследователския процес и по-добро качество на научните изследвания

Създаване на единна работа среда, осигуряваща възможности за нови изследвания в рамките на 
мрежата LTER-BG.

Цел 3: Приложни изследвания за обществото и бизнеса

Сътрудничество на българската LTER мрежа с администрациите – потребители на дългосрочни 
екосистемни данни. Доразвиване на приложната страна на изследванията на мрежата, работата със 
заинтересовани страни

Цел 4: Прилагане на подхода „Единна система“ за социално-екологични изследвания и устойчиво 
развитие



КОНСОРЦИУМ LTER-BG

ИБЕИ – БАН http://www.iber.bas.bg

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - Българска 
академия на науките

ИО – БАН http://www.io-bas.bg

Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – Българска академия 
на науките

ЛТУ https://ltu.bg

Лесотехнически университет

ИГ-БАН http://fri.bas.bg/

Институт за гората - Българска академия на науките

http://www.iber.bas.bg/
http://www.io-bas.bg/
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КРАТКО ЗА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА

Работен пакет (РП) 1: Управление на проекта

Управлението на проекта се изпълнява от: Управленски състав, 
Координационен състав, Административен състав и Международен 
управителен съвет.



Работен пакет (РП) 2: Развитие 
на мрежата LTER-Bg и 
надграждане на 
изследователското оборудване. 
Работният пакет е свързан с 
технологичното дооборудване на 
мрежата за изпълнение на 
поставените в проекта цели.



Работен пакет (РП) 3: Повишаване на 
човешкия изследователски капацитет е 
насочен към паралелното изграждане на 
капацитет за използването на новите 
технологии и съответно разширяване на обхвата 
на научната дейност.



Работен пакет (РП) 4: Екосистемен мониторинг и екосистемни 
изследвания в мрежата LTER-Bg цели създаването на фундаментално-
научна основа за информационните продукти, с които мрежата ще 
обслужва потребителите си и доразвиване на концептуалната основа на 
българската Методическа рамка в съответствие с актуализираните 
европейски и международни подходи и методи за мониторинг на 
екосистемите.



Работен Пакет (РП) 5: LTER-BG База данни, хранилище за данни 
и интерактивни визуализации на данни и модели

Обхваща разработването на национално хранилище на данни и 
инфраструктура за управление и обработка на данни, която би 
могла лесно и систематично да бъде споделяна с eLTER и други 
важни заинтересовани страни.



Работен Пакет (РП) 6: Разработване и 
хармонизация на документи за 
политиките на мрежата и стандартни 
наблюдения фокусира върху 
разработване/доразработване и 
хармонизиране на всички документи за 
политиките на LTER-BG с българското 
законодателство и eLTER НИ



Този пакет е насочен към популяризиране на българските научни постижения чрез механизмите на 
научен обмен и публикации с отворен достъп. Дейностите са свързани с повишаване на 
компетентностите, подобряване на теоретичните познания и практическите умения на 
изследователите, осъществяване на приемственост, обучение на млади специалисти.

Работен Пакет (РП) 7: Научни срещи



Работен Пакет (РП) 8: Участие на заинтересовани страни, „наука 
заедно с гражданите” и комуникационни дейности

ще осигурят постоянна комуникация с различните групи публични и 
частни заинтересовани страни на национално и местно ниво.



Работен Пакет (РП) 9: Дейности 
по разпространяване и 
популяризиране ще осигурят 
представянето на проекта пред 
широката общественост и 
целенасочено пред потенциални 
потребители.
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БЕЛАСИЦA

На териториите на резерват Конгура, защитена местност Бабите и нестопанисвани гори в съседни горскостопански единици е 
изградена мрежа от 45 броя постоянни опитни площи. Площите са с форма на кръг с радиус 19.95 м (30 броя, в гори доминирани от
обикновен кестен) и 21.85 м (15 броя в гори от обикновен бук). Всички дървета в площите, с диаметър на 1.3 м равен или по-голям от 
12 см (в горите от обикновен бук – равен или по-голям от 6 см) са трайно маркирани на терен и позиционирани по декартова 
координатна система. Така формираните 45 инфраструктурни обекти са разположени от 494 м до 1608 м надм. в. и ще послужат за 
основа на всички последващи измервания в сайта. Главната цел е осъществяване на мониторинг на въздействието на климатичните 
промени по протежение на височинния градиент в планината върху следните параметри: Пространствена структура и биомаса 
(енергиен бюджет) на нестопанисвани гори (във всички обекти); Почвена и въздушна температура, и почвена влажност (в избрани 
обекти по протежение на височинния градиент); Биологично разнообразие (в избрани обекти по протежение на височинния 
градиент); Динамика на химичния състав на валежите на открито и под короните на дърветата, почвени и повърхностни води (в 
избрани обекти по протежение на височинния градиент); Метеорологични параметри.

Изградена е и вече функционира лаборатория по дендроекология.

Извършени са подготвителни дейности по стартиране на контекст анализ на многофункционалното стопанисване на екосистемите и 
анализ на националните и европейски законови рамки и инструменти, свързани с екосистемните услуги и използването им.





ЧЕРНО МОРЕ

Закупена и монтирана е мултипараметрична система модел WiMo NKE 
Франция, интегрираща сензори за температура, соленост, разтворен 
кислород, флуорeсценция, налягане. Сондата, предназначена за 
измерване в реално време. Работи се върху изработването на сайт с линк 
за достъп на информация (онлайн данни за температура, соленост, 
хлорофил и кислород на морската повърхност) до всички заинтересовани 
страни. Закупена е Безпилотна летателна система, модел– DJI Phanthom
4 multispectral, с DJI TERRA софтуер за обработка на 
изображенията. Системата е предназначена за мониторинг на околната 
среда, като ще бъде тествана за растителни видове (макрофити).

Избран е подход за тестване на приложимостта на дистанционните 
наблюдения с висока разделителна способност получени от БЛС-ми за 
оценка на популациите на желатинови и макроводорасловите
съобщества, както и за макроотпадъци.

Събират се ежемесечни данни за физикохимични параметри и хлорофил 
а в района на Варненски залив (три пункта).

Монтирана мултипараметрична система модел WiMo NKE Франция в 
района на местност „Карантината“ (Варненски залив)





МЕСТА

Проведено е комлексно хидробиологично проучване в поречието на Места. 
Извършени са биологични (фитобентосни, макрофитни, зообентосни и 
ихтиологични), физико-химични и хидроморфологични изследвания в осем 
представителни пунктове за мониторинг. За целите на полевите проучвания са 
закупени мултиметър (Multi 3630) със сонда за определяне на мътност, 
преносим комбиниран фотометър и реагенти за измерване на биогени и тежки 
метали във води; преносим уред за измерване на скорост на течение и водно 
ниво, далекомер, надуваема гребна лодка и консумативи за теренни 
изследвания (ролетка, батерии, хладилни кутии, гащеризони и и др.). За 
лабораторна обработка на пробите, детерминация на таксоните и 
систематизиране на данните са закупени професионален лабораторен рН 
метър, стерео-микроскоп с камера, хладилник с фризер, два броя преносими 
компютри и операционни системи към тях и мултифункционално лазерно 
монохромно устройство, Закупени са и лабораторни и офис консумативи и 
материали (перхлорна и азотна киселина, хладилни кутии, филтърна хартия, 
пинсети, ентомологични игли, реагенти, тонер касети и канцеларски 
материали). Поръчана и доставена е чуждестранна специализирана литература 
за определяне на таксономичния състав на дънната безгръбначна фауна.





ПАРАНГАЛИЦА

Сайт „Парангалица“ е нов за националната LTER мрежа и изграждането 
на научно-техническа инфраструктура ще допринесе за постигане на 
високо ниво на провеждания мониторинг на състоянието на 
параметри на околната среда в горски територии, с фокус върху 
иглолистните гори. Във височинен диапазон са монтирани два броя 
автоматични метеостанции, които предоставят набор от данни в 
облачна среда за параметри на климата, почвени параметри. 
Идентифицирани са географските локалитети на постоянни пробни 
площи в представителни горски насаждения на територията на БР 
„Парангалица“. Дооборудвана със скенер с висока резулюция е 
лабораторията по „Дендрохронология“. Предстои монтиране на 
специализирана апаратура за наблюдение и регулярен мониторинг на 
физиологични параметри на дървостоя – TreeTalkers и дейта логъри в 
постоянните пробни площи. Осигурена е екипировка и специализиран 
инструментариум за теренни проучвания, свързани с изпълнение на 
задачи в областта на таксацията, лесовъдството, дендрохронологията и 
почвознанието.





ПЕТРОХАН

Сайтът е изграден за мониторинг на състоянието на буковите 
горски екосистеми. Дооборудването на сайта до момента 
включва осигуряването на портативен газов анализатор Li-6400, 
(Li-COR, Bioscience, Luncoln, NE, USA). Системата е от най-ново 
поколение и служи за измервaне на процесите фотосинтеза, 
флуоресценция и дишане на дървесните растения.



СОЗОПОЛ

Възстановен е рутинния мониторинг на крайбрежните морски 
екосистеми в акваторията на гр. Созопол и Созополски залив, като 
част от Натура 2000 защитена зона BG0000146 - Плаж Градина -
Златна рибка. Изготвен е стандартен протокол и мрежа за 
разширен мониторинг на воден стълб и бентосни местообитания. 
Направен е ремонт на изследователски съд моторна лодка ЛЕМ-1. 
Закупена филтрираща система за изследване на съдържанието на 
хлорофил-а в морски води. Увеличен е пробообработващият
капацитет на лабораторията и скъсено времето за обработка на 
мониторинговите проби и получаване на резултати. Поставени са 
датчици за постоянен мониторинг на температурата на морската 
вода, поставен е подводен датчик за фотосинтетично активната 
радиация. Получени са множество проби и данни за научен анализ. 
Извършено е пилотно изследване на микропластмаси в различни 
части на Созополски залив. Започнато е частично определяне на 
общ органичен въглерод (TOC) в седименти и във водния стълб 
(сестон).

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000146&siteType=HabitatDirective


СРЕБЪРНА

Закупена и монтирана е метеорологична станция All
in one, ATMOS 41 (юли 2021 г.). Чрез станцията се 
събират данни за следните климатични параметри: 
температура на въздуха, относителна влажност, 
посока на вятъра, поривите и скоростта на вятъра, 
слънчевата радиация и валежите. Във периода май-
октомври 2022 г. от езерото Сребърна бяха 
набрани данни за: 1/ основни физични и химични 
параметри на водната среда - температура на водата, 
кислородно съдържание, pH, електропроводимост, 
прозрачност, мътност, концентрация на хлорофил А; 
2/ видовото богатство на езерната флора 
(Макрофити и фитопланктон) и фауна (зоопланктон, 
макрозообентос и риби); 3/ оценка на екологичното 
състояние на езерото на база на Биологични 
Елементи за Качество (БЕК) (Макрофити, 
Фитопланктон, Макрозообентос и Риби). Беше 
извършен и ремонт на покрива на полевата база на 
ИБЕИ-БАН в с. Сребърна.



Данни за слънчевата радиация в района на площадка ез. 
Сребърна за периода 07.2021-07.2022 г.



СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СЪБИТИЯ

1. Дейностите на LTER-BG бяха представени пред партньорите по проекти eLTER PPP и eLTER PLUS по програмата Хоризонт 2020 (20 
организации), както и в обобщаващ документ за проекта. Двата формата на представяне се използват като пример за добри практики в
презентации на европейската мрежа eLTER.

2. Отпечатани и разпространение двуезични /български и английски език/ рекламни материали – дипляна и брошура, с конкретна 
информация за сайтовете на LTER-BG.

3. Изработени са постоянни указателни информационни табели за сайтовете в мрежата.

4. Проведено е онлайн специализирано обучение по статистическа програма R.

5. Проведена научна работна среща на тема „LTER-BG – от изследователска мрежа към научна инфраструктура“ на 23-24.11.2021 г., в която 
се включиха 50 участника от различни организации. На срещата бяха представени доклади и проведени конструктивни диускусии, 
посветени на концептуалната рамка и принципите на приложение на мрежата за дългосрочни изследвания, както и възможностите и 
предизвикателствата пред екосистемните изследвания в България.

6. Проведени са обучителни курсове за работа със специализирани уреди и апарати:

• Работа на терен с Мобилна система за измерване на дебита и скоростта на водното течение в реки, потоци и канали (NivuFlow Stick). 
Обучението се проведе на 20.07.2021 година на р. Искър, преди вливане в яз. Панчарево, от представители от фирмата доставчик.

• Обучителни техники за събиране и съхранение на проби от вода и седименти за анализ на съдържание на тежки метали, 21.07.2021 г. в 
ИБЕИ.

• Проведено е обучение на 6 участници от екипа на сайт Черно море за използване на новото оборудване DJI TERRA за обработка на 
изображенията.

7. Представяне на проекта с презентации и постери на международна конференция на LTER Europe в Нови Сад, Сърбия “40 Year Long-Term
Research on Hydrology and Hydrochemistry - ILTER Scientific Conference“, 12-14 October 2022, Novi Sad, Serbia.

8. Публикувани са научни статии, популярни материали и резултатите от изследванията на състоянието на екосистемите са представени 
пред специализирана и широка аудитория на национални и международни събития.


